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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  

ROZHODNUTÍ  

PRODLOUŽENÍ  PL ATNOSTI  ST AVEBNÍHO POVOLENÍ  
Stavebník, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 564/56, 140 00 Praha 4, 

IČO: 65993390, zastoupený na základě plné moci společností PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 
160 00 Praha 6, IČO: 45272891, požádal dne 17. 1. 2022 dopisem zn. D-17-023/JSta/22/001 
o prodloužení platnosti stavebního povolení stavby na dálnici D8 s názvem „D8 PHS Všestudy“. 
Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení. 

Správní řízení je rovněž vedeno v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby 
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Ministerstvo dopravy jako speciální stavební úřad ve věcech dálnic ve smyslu ustanovení 
§ 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 40 
odst. 2 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
posoudilo předložený návrh a na základě jeho projednání ve správním řízení rozhodlo takto: 

Platnost rozhodnutí Ministerstva dopravy č. j. 164/2019-910-IPK/9 ze dne 24. 1. 2020, 
s nabytím právní moci dne 25. 2. 2020, kterým byla povolena stavba „D8 PHS Všestudy“, se ve 
smyslu ust. § 115 odst. 4 stavebního zákona 

p r o d l u ž u j e, 

a to na dobu 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, a to za těchto podmínek:  

1. Stavba bude dokončena nejpozději do 25. 2. 2025. 

2. Další podmínky stanovené v rozhodnutí Ministerstva dopravy č. j. 164/2019-910-IPK/9 ze dne 
24. 1. 2020, včetně podmínek pro realizaci a provoz stavby zůstávají beze změny. 
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Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, na nějž se vztahuje rozhodnutí  správního orgánu, je: 

• Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4; 
• Ing. Martin Nedbal, nar. 1966, Všestudy 4, 277 46 Veltrusy; 
• Jaromír Pavliš, nar. 1957, Komenského 154, 277 46 Veltrusy; 
• Ing. Petr Hurdík, nar. 1959, Kmochova 462, Mikovice, 278 01 Kralupy nad Vltavou; 
• Obec Všestudy, Všestudy 7, 277 46 Veltrusy; 

Odůvodnění: 

Stavebník, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 564/56, 140 00 Praha 4, 
IČO: 65993390, zastoupený na základě plné moci společností PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 
160 00 Praha 6, IČO: 45272891, požádal dne 17. 1. 2022 dopisem zn. D-17-023/JSta/22/001 
o prodloužení platnosti stavebního povolení stavby na dálnici D8 s názvem „D8 PHS Všestudy“. 
Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení. 

Správní řízení bylo rovněž vedeno v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení 
výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací 
(liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Pro jmenovanou stavbu vydalo stavební povolení Ministerstvo dopravy svým rozhodnutím 
č. j. 164/2019-910-IPK/9 ze dne 24. 1. 2020, které nabylo právní moci dne 25. 2. 2020. 

Stavba se nachází ve Středočeském kraji, okres Mělník, na území obce Všestudy, v k. ú. 
Všestudy u Veltrus p. p. č. 157/66, 157/102, 157/103, 157/104, 157/107, 157/109, 367/1, 390/1, 
388/12, 388/24, 388/27, 391/5 a v k. ú. Dušníky nad Vltavou p. p. č. 293/2 a 293/3. 

Jelikož dosud nejsou vyřešeny majetkoprávní vztahy u pozemků potřebných pro stavbu 
„D8 PHS Všestudy“, požádal stavebník o prodloužení platností stavebního povolení o dva roky. 

Ministerstvo dopravy svým opatřením č. j. MD-2194/2022-910/3 ze dne 25. 1. 2022 oznámilo 
účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, a dále dotčeným orgánům a obcím zahájení správního řízení o prodloužení platnosti 
stavebního povolení pro předmětnou stavbu, dále jim umožnilo nahlédnout do dokumentace 
a podkladů a současně je upozornilo, že své námitky a připomínky mohou uplatnit nejpozději do 
10 dnů od doručení uvedeného oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. 

Účastníkem stavebního řízení je: 

a) stavebník, 

b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem, 

c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho 
vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, 

d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto 
pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním 
stavby přímo dotčena, 

e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo 
prováděním stavby přímo dotčeno, 

f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, 
může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno. 

Ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníci řízení podle § 109 
písm. e) a f) stavebního zákona identifikováni pozemky přímo dotčenými vlivem záměru, 
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evidovanými v katastru nemovitostí: 

k. ú. Všestudy u Veltrus: p. p. č. 157/67, 157/100, 157/101, 157/105, 157/106, 226/1, 226/139, 
226/140, 226/138, 226/137, 226/136, 226/135, 226/134, 226/133, 226/132, 226/117, 226/118, 
226/120, 226/141, 226/142, 226/143, 226/174, 226/5, 226/175, 226/165, 226/164, 226/163, 
226/162; 

k. ú. Dušníky nad Vltavou: p. p. č. 203/19, 203/65, 203/66; 

S ohledem na charakter a rozsah stavby nelze vyloučit, že výše uvedený výčet pozemků, 
které mohou být prováděním stavby přímo dotčeny, není vyčerpávající. V tomto případě stavební 
úřad odkazuje na ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, dle kterého se za účastníka řízení v pochybnostech považuje i ten, kdo tvrdí, 
že je účastníkem řízení, dokud se neprokáže opak. I takovým účastníkům řízení je doručováno 
veřejnou vyhláškou. 

Účastníci řízení ani dotčené orgány neuplatnili ve stanovené lhůtě žádné připomínky ani 
důkazy bránící prodloužení platnosti stavebního povolení č. j. 164/2019-910-IPK/9 ze dne 24. 1. 
2020. 

Speciální stavební úřad na základě správní úvahy konstatuje, že řízení o prodloužení 
platnosti stavebního povolení není pokračováním či prodloužením stavebního řízení, které bylo 
ukončeno vydáním pravomocného stavebního povolení. Nicméně speciální stavební úřad si je 
vědom, že řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení probíhá s věcnou souvislostí 
a časovou návazností na pravomocné stavební povolení.  

Speciální stavební úřad dále konstatuje, že žádost byla podána včas a příslušnou osobou 
(zplnomocněným zástupcem stavebníka). 

Speciální stavební úřad došel po provedeném správním řízení k závěru, že prodloužením 
platnosti stavebního povolení pro stavbu „D8 PHS Všestudy“ nebudou ohroženy veřejné zájmy 
ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Současně 
s prodloužením platnosti stavebního povolení stanovil speciální stavební úřad nově lhůtu pro 
dokončení stavby. 

Protože v průběhu správního řízení nebyly shledány důvody, které by bránily prodloužení 
platnosti stavebního povolení č. j. 164/2019-910-IPK/9 ze dne 24. 1. 2020, s nabytím právní moci 
dne 25. 1. 2020, rozhodl speciální stavební úřad způsobem, uvedeným ve výroku. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat rozklad k ministru dopravy 
prostřednictvím odboru infrastruktury a územního plánu Ministerstva dopravy, nábřeží Ludvíka 
Svobody 12, 110 15  Praha 1, ve lhůtě do patnácti dnů ode dne doručení. 
 
 

V Praze dne 7. března 2022 
 
 
Ing. Josef Kubovský 
ředitel 
Odbor infrastruktury a územního plánu 
 

Správní poplatek za vydání rozhodnutí ve výši 1 000,- Kč byl vyměřen podle položky 18 bodu 2 
Sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů.  
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Toto rozhodnutí se doručuje podle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena 
nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách následujících úřadů: 

• Ministerstvo dopravy; 
• Obecní úřad Všestudy; 

Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky 
Ministerstva dopravy. 

 
Vyvěšeno: …………………                                                Sejmuto: ………………… 
 
 
 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

Rozdělovník: 
Toto rozhodnutí se doručuje v souladu s ustanovením § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., 
o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 
komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, následovně. 

Jednotlivě 

žadatel: 
1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, zastoupené na základě plné 

moci společností PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6; 

obec, na jejímž území se stavba uskutečňuje: 
2. Obec Všestudy, č. p. 7, 277 46 Veltrusy; 

dotčené orgány: 
3. Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, Nad Štolou 3, 

170 34 Praha 7; 
4. Ministerstvo dopravy, odbor liniových staveb a silničního správního úřadu, - zde - 
5. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, oddělení ochrany územních zájmů 

Praha, Tychonova 1, 160 01 Praha 6; 
6. Městský úřad Veltrusy, odbor výstavby a územního plánování, Palackého 9, 277 46 

Veltrusy; 
7. Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování, Palackého 

náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou; 
8. Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životní prostředí, Palackého náměstí 1, 278 01 

Kralupy nad Vltavou; 
9. Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor realizace investic a správy majetku, Palackého 

náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou; 
10. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 17, 128 01 

Praha 2; 

Veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce níže uvedených úřadů po dobu 15 dnů  
Účastníci řízení definovaní v § 109 písm. b) – f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů: 
11. Ministerstvo dopravy, - zde - 
12. Obecní úřad Všestudy, č. p. 7, 277 46 Veltrusy 

Uvedený úřad žádáme o vyvěšení informace po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým. 
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